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 Structuur: 
 mogen wij ons bemoeien met andermans leefstijl 

 Individuele verantwoordelijkheid autonomie + 
paternalisme 

 Verantwoordelijkheid voor concrete derden 

 Verantwoordelijkheid voor kosten van de samenleving 

 Rol dokter 



Over wie hebben we het? 

 

 - Obesen 

 - Alcoholisten 

 - Rokers 

 - Seks-’verslaafden’ 







 



 





 

















HET BELANG VAN HET INDIVIDU 



 
 

 EERSTE VRAAG? 
 

 WAT IS IN HET BELANG VAN HET INDIVIDU?  
 EN WIE BEPAALT DAT? 





Verschil: slechte gewoonten en belangrijke 
persoonlijke keuzes 



Vrijheid en verantwoordelijkheid  

Hoe vrij zijn mensen? 
 

 - Dikke mensen: eigen schuld/dikke bult? 

Elk pondje door mondje?  

 

Verschil tussen de Michelin restaurant criticus en de 
Tokkies 





 Individuele psychische “make-up” 

 

 Genetische invloed 

 

 Verslaving 

 
 

 

 

 





Sociaal economische omstandigheden  

 -         Meer overgewicht, meer rokers 

 Is het goed argument of altijd geschikte smoes? 

 

 ? Minder mogelijkheden (“geestelijk”, sociaal) 

 ? Minder perspectief  



 



Obesogene Samenleving 

 Overal altijd eten 

 Te weinig bewegen (roltrappen, gevaarlijk verkeer 
etc) 

 Te veel beeldschermen 











In elke roker schuilt een roep om 
professionele hulp 

 

 
Diep van binnen wil elke 
roker wel bevrijd worden 
van zijn verslaving. 
 
Zelfs de meest 
verstokte roker.  
 
Een stopadvies kan dan 
net dat zetje in de rug 
betekenen. 

 



BLAMING THE VICTIM 



 ? 

 Workaholics 

 Chocoholics 

 Strenge christenen 

 Luie/Lakse mensen 

 Waaghalzen  

 Topsporters 
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Privacy 

 Wat mag je weten/vragen 

 

 Roken? Seksuele gewoonten? Eetgewoonten? 



Belangen van derden: 
bekenden/kinderen 









Belangen van de samenleving 



Betalen  

 kosten van verzekeringen (levensverzekeringen, 
ziektekostenverzekeringen, bonus/malus, 
reisverzekeringen ) 
 

 zelfgekozen activiteiten? 
de vervuiler betaalt 
? fair? 
? alle vervuilers of alleen de vervuiler van de 

 week? 



Problemen 

 - Al genoemde twijfels over vrijheid 
 - Al genoemde privacy problemen 
 - Selectie van ongezond gedrag fair? 
 - Sociale druk (maar volgens sommigen is dat juist  goed) 

 - Verschil tussen verschillende gewoontes  
(eten moet, roken moet niet) 

 - Actuariële gymnastiek 
 



 

 aflaat-effect: ik heb betaald dus nu kan ik doorgaan 

 afleerpremie, proberen te stimuleren dat mensen daardoor 
minder gaan roken/eten/drinken etc. 

 ? hoeveel duurder moet het dan zijn 

 ? verschil eten en sigaretten  

 



In wat voor samenleving wil je leven? 

 ?  zorgzaam zonder voortdurende betutteling 
 

 ?  rechtvaardig zonder voortdurend morele 
 boekhouding bij te houden 
 

 ?  faciliterend maar niet dwingend? 
 



 



 



ROL VAN DE DOKTER 





Dokter in de rol van rechter? 
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